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Beste buurtgenoot, 
 

Welkom bij Buurtpreventie De Groote Wielen! Buurtpreventie De Groote Wielen is een bewonersinitiatief dat 

ondersteund wordt door politie en gemeente. Het doel is het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in de 

wijk. Iedereen kan hier op eigen wijze een steentje aan bijdragen. Hieronder lees je hoe Buurtpreventie De Groote 

Wielen zich hiervoor inzet, en hoe je als bewoner van De Groote Wielen hieraan kan meedoen. 

Algemene Preventietips 
Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. Dat begint bij een veilig huis, een veilige straat en een veilige buurt. Ook jij 

kan daarbij helpen, want samen zien we meer. De gemeente heeft allerlei tips hiervoor verzameld op haar website, 

waaronder bijvoorbeeld een gratis preventieadvies. 

WhatsApp Buurtpreventie 
In De Groote Wielen is per wijkdeel een aangewezen WhatsAppgroep Buurtpreventie 

(WABP). Op dit moment zijn er groepen voor De Watertuinen, Broekland, De Hoven 

en De Lanen. Deze groepen worden beheerd door het buurtpreventieteam. Via deze 

groepen waarschuwen we elkaar voor actuele verdachte zaken die zich in de wijk 

voordoen. Wil je andere berichten delen met buurtgenoten, dan verwijzen we graag naar andere kanalen, zoals 

bijvoorbeeld de Facebookpagina’s van Buurtpreventie De Groote Wielen en Groote Wielen Nieuws.  

Aanmelden kan via de website WABP.nl of door een e-mail te sturen aan buurtpreventiedgw@gmail.com of 

wabpdelanen@gmail.com. Vermeld daarin je naam, adres en telefoonnummer. Vervolgens wordt je nummer aan de 

juiste groep toegevoegd. Dan ontvang je ook deze flyer met de huisregels en handleiding voor juist gebruik van de 

WABP-groep. Door deelname in de groep ga je akkoord met deze regels. 

Buurtpreventieteam 
In de wijk is ook een buurtpreventieteam actief. Dit team bestaat uit buurtgenoten uit alle delen van de wijk. 

Dagelijks maken meerdere duo’s een ronde door de wijk om zo bij te dragen aan een veilige en plezierige 

woonomgeving. Dit doen we door rond te lopen en onze waarnemingen waar nodig te melden. We letten daarbij op 

zaken die ons opvallen in de openbare ruimte (o.a. kapotte verlichting, zwerfafval); die melden we via de 

BuitenBeter app. Ook maken we de nodige praatjes met buurtgenoten over veiligheid in de wijk. In onze activiteiten 

werken we nauw samen met gemeente en politie. Periodiek worden we dan ook bijgeschoold in relevante thema’s. 

Al met al heel gevarieerd vrijwilligerswerk. Zin om mee te lopen of meer weten? Mail ons of stuur ons een berichtje 

via social media. We vertellen er graag meer over! 

Social Media 
Volg Buurtpreventie De Groote Wielen ook op Facebook, Twitter en Instagram  

 

 

Op een veilige wijk samen.  

Want samen zien we meer! 

Buurtpreventie De Groote Wielen 
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Huisregels WABP-groep 
1. Deelnemer heeft minimaal de leeftijd van 18 jaar; 

2. Deelnemer woont in het wijkdeel van de groep; 

3. Gebruik de groep alleen waarvoor deze bedoeld is: waarschuwen voor actuele verdachte zaken in de wijk; 

4. Let op je taalgebruik. Beledig niet, reageer netjes en plaats geen overbodige reacties; 

5. Speel geen eigen rechter en respecteer regels/wetten; 

6. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen prima beschreven worden. Verstuur 

alleen foto of videomateriaal ten behoeve van het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor 

de melding noodzakelijk en van meerwaarde is. 

 

Door deel te nemen aan de WhatsApp-groep verklaart je je akkoord met de in dit document opgenomen huisregels en 

instructies. Het niet houden aan deze regels kan leiden tot verwijdering uit de groep; In alle gevallen waarin deze huisregels 

niet voorzien beslissen de beheerders van de WhatsApp-groep, indien nodig in samenspraak met gemeente en politie. 

Handleiding gebruik WABP-groep 
Zie je iets verdachts, handel dan volgens onderstaande SAAR-methode: 

• Signaleer, kijk goed en probeer de situatie goed in te schatten. Paniek en foute signalementen helpen 

niet dus blijf rustig. 

• Alarmeer de juiste instanties. Bel 112 voordat u gaat appen. 

• App, maak een melding aan de buurt zodat iedereen snel op de hoogte is en waar nodig kan helpen.  

• Reageer passend, help iemand in nood, spreek een verdacht persoon aan of je hem/haar ergens mee 

kunt helpen. Doe geen dingen waar je jezelf niet prettig bij voelt en zoek het gevaar niet op. 

Tips: doen van melding bij 112 (spoed, heterdaad) / 0900-8844 (geen spoed) 
De politie komt alleen in actie wanneer melding gedaan wordt. Ben bij het doorgeven van je melding zo concreet 

en feitelijk mogelijk. Wat wil de politie bijvoorbeeld weten: 

- Wat gebeurt er? 

- Waar speelt het zich af? 

- Wat is de loop- of rijrichting? 

- Hoeveel personen? 

- Signalement personen? 

- Kleur, merk, type en kenteken 

vervoersmiddel? 

 Versie: 200709 

Signaleren Alarmeren Appen Reageren 
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